111
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities)

2. จํานวนหนวยกิต

1(0-2-1)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร
อาจารยประพิมพใจ เปยมคุม
อาจารยกานดา
ธีระทองคํา และวิทยากร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคฤดูรอน/ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน

โรงยิมชั้น 3 อาคารพลศึกษา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความหมาย คุณคาความสําคัญ และอธิบายเกี่ยวกับหลักการ
จุดมุงหมายและเทคนิคการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานไดถูกตอง
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1.2 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวการเตนรําขั้นพื้นฐาน และพัฒนาการเคลื่อนไหวของรางกายเขา
กับจังหวะตางๆ ได
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและเพลงตางๆไดถูกตอง รวมทั้งสามารถเปนผูนํา
กิจกรรมเขาจังหวะและสอนผูอื่นได
1.4 เพื่อใหผูเ รียนมีความคิดริเ ริ่ม สรางสรรคในการจัดกิจ กรรมเขาจัง หวะ การเตนรําแบบแอโรบิ ก
กายบริหารประกอบ จังหวะ และการลีลาศ
1.5 เพื่อใหผูเรียนมีความสามัคคี สามารถปรับตัวในการรวมกิจกรรมกับผูอื่นได
1.6 เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากภายในกลุมปฏิบัติงานเปนทีม
อยางมีประสิทธิภาพเกิดความสนุกสนาน ความบันเทิงใจและไดออกกําลังกาย
1.7 เพื่อใหผูเ รียนนําทัก ษะไปใชใหเ กิดประโยชนในชีวิตประจําวันแกบุคคลทั่วไป/คนไข /ผูปวย อยาง
เหมาะสม
1.8 เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี
และ เปนผูนํา ผูตามที่ดี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมเขาจังหวะมีทักษะการเคลื่อนไหว การเตนรําขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาการเคลื่อนไหวของรางกายเขากับจังหวะตางๆได สามารถเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและเพลง
ตางๆไดถูกตอง รวมทั้งสามารถเปนผูนํากิจกรรมเขาจังหวะ และสอนผูอื่นได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
จัดกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการเตนรําเบื้องตน กิจกรรมสรางสรรคทางกิจกรรมเขาจังหวะเพื่อพลศึกษา เทคนิคการเตนรํา
พื้นเมืองทั้งของไทย และนานาชาติ วิธีสอน ตลอดจนอุปกรณที่ใชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโร
บิก กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาเปนกลุมและ
เฉพาะราย

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
1 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคลตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาหโดยนักศึกษา
สามารถตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดในชวงเวลาทํางาน ดวยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก
สถานที่ติดตอผูสอน: หองพักอาจารยพลศึกษาตึก 4 ชั้น 4
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีความ
รับผิดชอบเคารพในสิทธิและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ความรู
4.2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ ความหมาย คุณคา
ความสําคัญ และอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการจุดมุงหมายและเทคนิค
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานไดถูกตอง

3. ทักษะทางปญญา
4.3.3 พัฒนาความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล มี
การวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปน
อยางดี
4.3.6 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวการเตนรําขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาการเคลื่อนไหวของ
รางกายเขากับจังหวะตางๆ ได
4.3.6 เพื่อใหผูเรียนนําทักษะที่
เรียนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 มีความสามารถในการทํางาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อธิบาย สาธิตพรอมยกตัวอยาง 1. สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน
ประกอบ
และการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
2. จับคู แบงกลุมยอยฝกปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติ
และการสอบปฏิบัติ
1. อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ ฝกปฏิบัติเปนรายคูแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน ฝกปฏิบตั ิเปนกลุม
ยอยแบบมีผูนํากลุม ฝกปฏิบัติแบบ
การทํางานรับผิดชอบรวมกัน และ
ฝกปฏิบัติตามรูปแบบที่กําหนดได
อยางเหมาะสมตามที่กําหนดใน
สาระที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเขา
จังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก
กายบริหารประกอบจังหวะ และ
การลีลาศและการฝกปฏิบัติจริง
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. สอบปฏิบัติกลางภาค และ
สอบปลายภาค ที่เนนการนําไป
ปฏิบัติและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล
รายกลุมยอย

1. การมอบหมายใหนักศึกษาคิด
สรางสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม
เขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก
กายบริหารประกอบจังหวะ และ
การลีลาศ
2. การสะทอนแนวคิดจากการ
ออกกําลังกายดวย กิจกรรมเขา
จังหวะการเตนรําแบบแอโรบิก
กายบริหารประกอบจังหวะ และ
การลีลาศ

1. สอบปฏิบัติกลางภาค และ
ปลายภาค โดยเนนการนําเสนอ
ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการ
กิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรํา
แบบแอโรบิก กายบริหาร
ประกอบจังหวะ และการลีลาศ
และสังเกตจากการฝกปฏิบัติ

1. จัดกิจกรรมกลุมในรูปแบบตางๆ 1. สังเกตจากการจัดกิจกรรม
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ผลการเรียนรู
เปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
4.4.4 พัฒนาในดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค แนวทางที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.3 พัฒนาทักษะการใชภาษา
ในการสื่อสารถายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปน
อยางดี

วิธีการสอน
2. มอบหมายงานกลุม และ
รายบุคคล

วิธีการประเมินผล
กลุมในรูปแบบตางๆ การปฏิบัติ
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ และการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมและ
การฝกปฏิบัติ

1. อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ ฝกปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ตามขั้นตอนของการฝกกิจกรรม
2. นําเสนอโดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1. สังเกตจากการเปนผูนํา
กิจกรรมสามารถสื่อสารถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน
ในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
2. การมีสวนรวมในการอภิปราย
และวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
หนวยที่ 1 ปฐมนิเทศ
2
-การบรรยาย
สัปดาหที่ 1 อาจารยผูสอนแนะนําตัว
-แบงกลุมยอย อภิปราย
และ อธิบายเนื้อหา
ทํากิจกรรมการออกกําลังกาย
รายวิชา จุดประสงคและ
ประกอบเสียงเพลง การนําเขาสู
เปาหมายของรายวิชา
บทเรียนโดยจัดกิจกรรมการ
เกณฑการวัดผลและ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ประเมินผล แนะนํา
(Problem-based Learning)
หนังสือ และ website
ใหนักศึกษานําเสนอ
เพิ่มเติม
-อาจารยสรุปประเด็นปญหา
-อภิปรายและซักถาม
หนวยที่ 2 บทที่ 1 ความรูทั่วไป
2
-อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
สัปดาหที่ 1 เกี่ยวกับกิจกรรมเขาจังหวะ
ประกอบ
-นักศึกษาแบงกลุมอภิปราย
ซักถาม และนําเสนอ
-เครื่องเลนเพลง
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม
อ.กานดา
ธีระทองคํา
และวิทยากร

อ.กานดา
ธีระทองคํา
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

หนวยที่ 3 การเคลื่อนไหวประกอบ
สัปดาหที่ 2 เพลง
- การเคลื่อนไหวเบื้องตน
- การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่และไมเคลื่อนที่

2

หนวยที่ 4 การคิดสรางสรรคประกอบ
สัปดาหที่ 2 จังหวะ
-กิจกรรมเลียนแบบ
- กิจกรรมแสดงแบบ

2

หนวยที่ 5 การเลนเกมประกอบเพลง
สัปดาหที่ 3 หรือดนตรี

2

หนวยที่ 6 กิจกรรมสรางสรรคทาง
สัปดาหที่ 3 กิจกรรมเขาจังหวะ
เพื่อการพลศึกษา
- การรองเพลง ประกอบ
ทาทางของตางชาติ
- เกมดนตรี

2

หนวยที่ 7 เทคนิคการเตนรําพื้นเมือง
สัปดาหที่ 4 ของไทย
- การละเลนพื้นบาน
ของไทย
- รําวงมาตรฐาน

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
-แผนเพลง
-อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-นักศึกษาแบงกลุมฝกปฏิบัติ
ซักถาม และนําเสนอ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
-ฝกปฏิบัติ
-อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการออกกําลังกายการ
คิดสรางสรรคประกอบจังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
-อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการออกกําลังกายการ
คิดสรางสรรคประกอบจังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ

ผูสอน
อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม และ
วิทยากร

อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม และ
วิทยากร

อ.กานดา
ธีระทองคํา และ
วิทยากร

อ.กานดา
ธีระทองคํา และ
วิทยากร

อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

หนวยที่ 8 เทคนิคการเตนรําพื้นเมือง
สัปดาหที่ 4 ของนานาชาติ
- การจับคูเตนรํา
- แบบของการเตนรํา
พื้นเมือง
-เพลงเตนรําพื้นเมือง
นานาชาติ

2

หนวยที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 5
หนวยที่ 10 กายบริหารประกอบจังหวะ
สัปดาหที่ 5

2

หนวยที่ 11 การเตนรําแบบแอโรบิค
สัปดาหที่ 6 ดานซ
- ขั้นตอนการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิคดานซ
- การกําหนดเปาหมาย
ตนเอง
- การออกแบบทาทางการ
เคลื่อนไหว
หนวยที่ 12 การลีลาศ
สัปดาหที่ 6 - บอลลูม
- ลาตินอเมริกา
- บีกิน

2

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง อ.ประพิมพใจ
ประกอบ
เปยมคุม และ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู วิทยากร
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
สอบปฏิบัติ
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง
อธิบาย สาธิตและยกตัวอยาง
ประกอบ
-ใหนักศึกษาแบงกลุม หรือจับคู
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายการคิดสรางสรรคประกอบ
จังหวะ
-เครื่องเลนเพลง
-แผนเพลง

อ.กานดา
ธีระทองคํา และ
วิทยากร

อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม และ
วิทยากร

อ.กานดา
ธีระทองคํา และ
วิทยากร
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หนวยที่ 13 อุปกรณและการดูแลรักษา
สัปดาหที่ 7 อุปกรณ
วิธีสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
หนวยที่ 14
สัปดาหที่ 8

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
2
-การบรรยาย
-อภิปราย/ซักถาม
-นักศึกษาแบงกลุมอภิปราย
และปฏิบัติ
2
สอบปลายภาค

ผูสอน
อ.ประพิมพใจ
เปยมคุม
ขอสอบปลายภาค
อัตนัย จํานวน
5 ขอ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

-มีความรู ความเขาใจ หลักการ
และทฤษฏีตาง ๆ ในเนื้อหาวิชา
-ผูเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหว
การเตนรําขั้นพื้นฐาน และ
พัฒนาการเคลื่อนไหวของรางกาย
เขากับจังหวะตางๆ ได
-ผูเรียนสามารถเปนผูนํากิจกรรม
เขาจังหวะและสอนผูอื่นได
-ผูเรียนนําทักษะไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันแก
บุคคลทั่วไป/คนไข/ผูปวย อยาง
เหมาะสม
สอบปฏิบัติ
นําเสนอรายงาน
การทํารายงานกลุมและผลงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน

สัปดาหที่
ประเมิน

-เวลาเรียนและความสนใจ
ตลอดภาค
-ความคิดริเริ่มสรางสรรค/การ การศึกษา
ทํางานเปนทีม
-ความสามารถในการสืบคน
ขอมูลและนําเสนอ
-ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานกิจกรรม

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

60%

สัปดาหที่ 5 10%
สัปดาหที่ 8 20%
100%
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3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ดวงพร ศิริสมบัต.ิ (2550) กิจกรรมเขาจังหวะ.คณะครุศาสตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ทัศนา นุนประดิษฐ. (2549). กิจกรรมเขาจังหวะสําหรับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา.
รัตนา หาญสงคราม. (2545). กิจกรรมเขาจังหวะ. สํานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ
กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา.
ฝายวิชาการ (2550) กิจกรรมเขาจังหวะ. กรุงเทพ : สกายบุกสจํากัด
วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2535). หลักและวิธีสอนพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
สําเร็จ มณีเนตร, สวัสดิ์ เฟองฟู. (2535). คูมือกิจกรรมเขาจังหวะ (สําหรับ ป.1 – ม.6) การเตนรํา
พื้นเมืองนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : วี.อาร. การพิมพ.
สุรางคศรี เมธานนท.(2550). กิจกรรมเขาจังหวะ. หนวยศึกษานิเทศก กรมฝกหัดครู.
สุรียพร ภูศรี. (2551). กิจกรรมเขาจังหวะ. มหาสารคาม : ภาควิชาพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ธีรศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล. (2547). ลีลาศมาตรฐานสากล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
วาสนา คุณาอภิสิทธิ.์ (2539). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน
วิริยา บุญชัย. (2531). คูมือการสอนโฟลคดานซ สแควแดนซ. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยอาจารยผูสอนและ นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
และนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
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1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา
1.4 ขอเสนอแนะผานสื่อสารสนเทศ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จํานวนหรือรอยละของผูเขาเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม
2.2 คําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรูทั้งหาดาน
2.3 แบบประเมินผลการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การปรับปรุงการสอน
ทําการปรับปรุงการสอนทุกปการศึกษาโดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผูเรียน และผลประเมินการ
สอนและปจจัยอื่นๆตอไปนี้
3.1 ผลประเมินรายวิชาโดยผูเรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั้นเรียน
3.2 ประเด็นปจจุบันหรือหัวขอที่คัดสรรตามความสนใจ
3.3 การวิจัยชั้นเรียน ในประเด็นตาง ๆ ทั้งในรายวิชานี้และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทั้งปจจัยภายในและภายนอกกระบวนการ
เรียนการสอน ทวนสอบทั้งกระบวนการ ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันวา ผลประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาผลประเมินการสอนนั้นนาเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ดําเนินการ
ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนรายวิชาเชน
4.1 ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน (ลักษณะนิสัย ไดแก การเขาเรียน และการสังเกต
4.2 พฤติกรรม) โดยผูรวมรับผิดชอบรายวิชา
4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ไดเรียนผานไปแลว โดยผูรวมสอนอื่นหรือผูรวมรับผิดชอบรายวิชา
4.4 ผูรวมสอนและรวมรับผิดชอบรายวิชามีสวนในการประเมินยอยเชน การออกขอสอบรวม และรวม
4.5 ประเมินผลการเรียน
4.6 มีก ารตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรีย นรูของนัก ศึก ษา โดย
ตรวจขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมเปนตน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การทบทวนและวางแผนปรับ ปรุง ประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูสอน ดําเนินการทุก ปก ารศึก ษา
ใน มคอ.3 และ 5 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ขอ 1) ผลประเมินการสอน
(ขอ 2) การปรับปรุงการสอน (ขอ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลสําฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา (ขอ 4)
5.2 การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน
สอดคลองกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ และการประกันคุณภาพฯ

